
Veckoschema V.38  
Åk 2 Ekorrar 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag
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E	
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D	
A	
G	

Skolan	är	
stängd,	Eftis	är	
öppet	för	dem	
som	anmält	
omsorg	

8.15	-	9.00	

Matematik	
Kapitel	1

8.15	-	9.00		

Svenska	
Sktivuppgift

8.15	-	9.00	

Matematik	
Kapitel	1

8.15	-	9.00	

Svenska	
Diktamen	
Veckans	ord

RAST 9.00 - 9.30

9.30	-	10.15	

Idrott	&	Hälsa	
UTE	

Inget	ombyte/
dusch

9.30	-	10.45	

Svenska	

Diamantjakten	
Kapitel	3	

9.30	-	10.15	

NO	
Kilen/skruven

9.30	-	10.45		

Matematik	

Göra	klart	/		
Problemlösning	

10.20	-	10.45	

Engelska		
Numbers

10.15	-	10.45		

SO	
Du	och	jag

LUNCH OCH RAST 10.45 - 11.45 

11.45	-	12.30	

Bild	”fiskstim/
Slöjd	

11.45	-	12.30		

Idrott	&	Hälsa	
Inne	

Rörelse

11.45	-	12.30		

Idrott	&	Hälsa	
Inne	

Rörelse

11.45	-	12.40		

SO	
Poppes	vänner

12.30	-	13.15	

Bild	”fiskstim/
Slöjd	

12.45	-	13.15	

Engelska	
Numbers/Champ

12.45	-	13.15	

Engelska	
Champ

12.40	-	13.15	

Svenska	

Återkoppling	av	
veckan

13.15	-	14.00	
Matematik	Gr	A		

Eftis	Gr	B

13.15	-	14.00	
Matematik	Gr	B		

Eftis	Gr	A

MELLIS

Eftis Eftis Eftis Eftis Eftis



Veckobrev v 38 

Denna vecka på NO:n har vi fortsatt vårt arbete med teknik och lärt oss mer om dem sex 
enklare maskinerna. I SO:n arbetar vi med ”vad är SO”.  

I engelskan har vi arbetat i vår nya engelska bok, Champ, där vi har gått igenom 
”wordlist”.  

I svenskan har vi arbetat med andra kapitlet i diamantjakten som handlar om 
synonymer och vokaler. Detta är nya begrepp för era barn, så be gärna era barn att 
återberätta hemma och ge stöd om ni märker att detta är svårt.  

I matematiken arbetar vi med subtraktion av ental och tiotal. Jag märker att många 
tycker detta är svårt så mitt tips är att använda konkret material för att enklare kunna 
se framför sig när man räknar. 

Jessika har under fredagen varit inne i klassen och gjort tester i både matematik och 
svenska för att se hur era barn nu ligger till i matematik och svenska. 

Viktiga grunder att kunna är: 
10-kamrater  (1+9, 2+8, 7+3  etc) 
Dubblor/ tvillingar (2+2,3+3,4+4 etc upp till 10) 
Talkamrater (t ex talkamrater till 6 är 3+3, 4+2, 1+5, 0+6) 
Snabb huvudräkning subtraktion och addition inom talområdet 0-10 (lilla plus och lilla 
minus) 
Detta är en förutsättning för att klara de uppgifter som bearbetas nu och framöver i 
skolan. Då vi har gått vidare i kursen efter att ha arbetat länge med dessa grunder ber 
jag er föräldrar öva ert barn extra noga på den läxa som kom denna vecka samt på 
andra sätt. Om ditt barn inte är säker på grunder ska alltså läxan inte bara skrivas en 
gång utan rabblas hemma muntligt och kanske även skrivas igen på annat blad eller tips 
att spela memory.  
Tips på sidor eller appar på nätet att öva detta: kunskapsstjarnan.se 
nomp, elevspel, m = matte, tiokompisar, hungry fish. 

För att ert barn ska befästa sina kunskaper om vad vi arbetar med i skolan så får ni 
gärna där hemma fråga/prata om vad dem har lärt sig. Alla lär vi oss på olika sätt och 
många behöver göra reflektioner när de kommer hem för att befästa sina kunskaper. 

Läxor och kom ihåg v 38

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

Planeringsdag	

Skolan	är	stängd,	
Eftis	är	öppet	för	
dem	som	anmält	
omsorg.	

Idrott:Utomhus,	
inget	ombyte	och	
dusch	

Läxa	in:	
Läsläxan	lämnas	in.

Idrott:Inomhus,	
ombyte	och	dusch	

Läxa	ut:	
Läsläxa	Kap2	
lämnas	ut.

Idrott:Inomhus,	
ombyte	och	dusch

Läxförhör	på	
veckodagar.	

Läxa	ut:	
Veckans	ord,	ord	
att	öva	på	att	
stava.

http://kunskapsstjarnan.se/


Andra behöver öva sig på att kunna återberätta och kunna förklara hur man tänker. 
Alltid bra att låta era barn berätta om sin skoldag!  
De kan inte komma hem och säga att vi inte har gjort något…..för vi gör massor i under 
skoltiden :) 

Läxor: 
Läs kapitel 2, ”Ödehuset” i diamantjakten. Matematik: tiokompisar, bubblor/tvillingar, +1 
till dubblor/tvillingar/. Andra sidan på matematikläxan är frivillig för dem som vill 
utmana sig. VIKTIGT! är att man kan första sidan! Veckans ord denna veckan är att 
kunna stava alla veckodagar med små bokstäver. 

Kontakt via SchoolSoft: 
Numera går alla våra utskick via SchoolSoft på grund av dataskyddsförordningen GDPR. 
En liten påminnelse också om att kolla SchoolSoft lite oftare än tidigare. Vi nås givetvis 
fortfarande via mail också, men vi tar alltså numera inte den första kontakten via mail i 
och med att SchoolSoft är mer säkert då det ibland kan vara känsliga saker som tas upp. 

Viktiga datum: 
16/9 Planeringsdag, skolan stängd, Eftis har öppet 
26/9 Skoljoggen  

Varma hälsningar 
Linda och Peter


